
A VESZTES: A MŰVÉSZET 
A NYUGATNÉMET SZÓRAKOZTATÓ FILM FELLENDÜLÉSE 

A nyugat-európai je- filmen is. S, ha a tüne-
lentősebb filmgyártások lek időrendben később 
sorsa alighanem betelje- jelentkeztek, annál gyor-
sedik a nyugatnémet sabb a folyamat lezaj-

lása. Nem is oly régen 
adtunk hírt fiatal, java-
részt kezdő nyugatnémet 
filmrendezők első, tétova, 
bizonyalan kísérleteiről, 
olyasvalami kibontakozá-
sáról, amiből talán „új 
német film" lehet. Kül-
földön is — ahol az új 
hullámok sodra már ré-
gen elernyedt — rokon-
szenvvel és érdeklődéssel 
figyelték, lesz-e „új hul-
lám" az NSZK-ban a 
többi európai kezdemé-
nyezés kései utóhatása-
ként. Most úgy tetszik, 
hogy mielőtt még a kí-
sérletezés, az útkeresés 
határozottabb jelleget öl-
tene és valami új iránv-

ftoiraud Schindler és Rolf 
Bauer a Többször naponta 
című filmben. Rendező: 

Ralf Grogan 

Jelenet a Szerelembolond 
kismacska cfmü filmből. 
Rendező: Géza von Czlffra 



zatról, iskoláról, akár 
alkotócsoportról beszél-
hetnénk, máris erőtelje-
sen kirajzolódnak az új 
elsorvadását jelző tüne-
tek. Mig azonban Itáliá-
ban, Franciaországban. 
Angliában hosszú, küz-
delmes évek „eredmé-
nyeképpen" következett 
be az új felmorzsolódása, 
integrálódása, vívmá-
nyainak üzleti értékesí-
tése, a friss ér elposvá-
nyosodása, addig az ex-
panzív, dinamikus, tő-
keerős, egyre jelentő-
sebb amerikai támoga-
tással működő nyugat-
német filmgyártás szem-
látomást arra törekszik, 
hogy minél hamarabb 
elnyelje az újat. 

Mielőtt még az új 
film kialakíthatná pro-
filját, szervezetileg és 
művészileg kijegesedhet-
ne, a hagyományos 
filmgyártás és a kom-
merszfilm elszigeteli és 
kiszorítja. Szemmel lát-
hatólag nem tart igényt 
az új kezdeményezések 
művészi, szellemi vív-

Iwan Palluch és David 
Warner — a Kolhaas Mi-
hály a lázadó című Kleist-
meefilmesítésben. Rendező: 

Volker Sehlöndorff 

mányaira sem, legfeljebb 
— bevált módszert kö-
vetve — a legalkalma-
sabb alkotókat igyekszik 
besorolni saját céljaira. 

Plasztikusan érzékelte-
ti a helyzetet a nyugat-
német filmgyártás 1969-
es reprezentatív alkotá-
sa. a Cannes-i fesztivál-
ra nevezett Michael 
Kohlhaas. A német 
klasszikus irodalom egyik 
legismertebb műve. 
Kleist regénye nyomán 
az újabb német filmmű-

Anna Karina — Sehlöndorff 
filmjében 



A Szerelembolond kismacska című film egyik jelenete 

vészét nemzetközileg ta- lehetőségek felhas znála- hogy nagyszabású színes 
Ián legismertebb alkotó- sával készítsen filmet: filmet készítek. Hiszen 
ja, Völker Schlöndorff „Ha egészen őszinte aka- tudnom kell, hogy ilyen 
rendezte a filmet. Nagy- rok lenni — mondotta — művet saját kasszámból 
szabású, színes filmet el kell ismernem, hogy vagy eddigi finanszíro-
tervezett Hírnevének a befolyásolás tulajdon- zóim szerény anyagi tá-
köszönheti, hogy a fi- képpen már ott kezdő- mogatása alapján nem 
nanszírozásba beszállt dik. amikor elhatározom, tudok előállítani. Mi-
az amerikai Columbia 
vállalat is. Schlöndorff 
volt az első a német 
rendezők ifjabb nemze-
dékéből, akinek tevé-
kenységét az amerikai-
ak és a velük együttmű-
ködő nagy gyártók fel-
karolták. S, hogy mit je-
lentett ez, arról valljon 
maga az érdekelt. 
Schlöndorff világosan 
felismerte az „alkalmaz-
kodásban" rejlő veszé-
lyeket. de nem tudott 
ellenállni a kísértésnek, 
hogy az eddiginél sok-
kal kedvezőbb anyagi 

Barbara Schöne és Bruno 
Dietrich a Kamasutra leg-

újabb filmváltozatában 



Roswtha Blrklc és Stefan 
Seitz — Rolf Thlele: \ vá-
gyakozó párocskák című 

filmjében 

Michael Maién és Petra 
Perry — A szerelem csodái 
rfmü filmben. Rendező: 

Oswald Kolle 

helyt aztán aláirtam a 
szerződést és tudom, 
hogy most olyan filmet 
kell készítenem, amely-
ből Amerikában 400 kú-
piát csinálnak, és az 
egész világon forgalmaz-
ni akarják, akkor a szer-
ződés aláírása után. 
mindent át kell gondol-
nom és tisztában kell 
lennem azzal, hogy a to-
vábbiakban még a ka-
merát is öntudatlanul 
másképpen fogom beál-
lítani, A befolyásolásnak 
ez a formája sokkal lé-
nyegesebbnek látszik 
számomra, mint az a fé-
lelem, hogy a producer-
nek esetleg egyik nap 
eszébe jut kijelenteni, 
ezt vagy azt a monda-
tot ki kell hagyni a for-
gatókönyvből vagy vala-
milyen jelenetet meg 
kell változtatni." 

reprezentatív film iett, 
telve költséges csatajele-
netekkel. lazán összeszö-
vött izgalmas epizódok-
kal. izgató pikatériákkal. 
Csak éppen az hiányzik 

belőle, ami Kleist mü-
vét klasszikussá és örök 
érvényűvé tette: a tár-
sadalmi háttér, a hős jel-
lemének fejlődése, a mű 
belső feszültsége. 

Ismert rendező, Kolf 
Thiele vállalkozott a né-
met irodalom egy másik 
klasszikusának, Grimm 
meséknek a megfilmesí-
tésére. A vágyakozó pá-
rocskák-hun a mesék 
eredeti báját, fantázia 
gazdagságát, naivságát 
bizony nem egyszer el-
nyomja a kassza felé 
sandító frivolitás és erő-
szak. Nyilvánvaló, hogy 
a világhírű hindu sze-
relmi enciklopédia, a 
Kamasutra megfilmesí-
tésében a rendezők el-

Az effajta kompromisz-
szum persze lényegében 
egyoldalú kapitulációval 
végződik. A vesztes min-
dig: a művészet. A 
Mihael Kolhaas való-
ban nagyszabású, színes. 



Francoise Prevost és Ulli 
Lömmel — A Malgret fel-
ügyelő nagy esete című 

filmben 

vígjátékokat teremteni. 
A kísérlet kedvezően 
startolt az első Kis an-
gyal vígjátékokkal, ame-
lyek egy bambergi csi-
nos leányka viszontagsá-
gait ábrázolták humo-
rosan a modern életben. 

Jelenet Marran Gosov: A 
kis angyal keresztül-kasul 

szeret című filmjéből 

Most a Kis angyal ren-
dezője, Marran Gosov 
és producerei a Kis csi-
bész kalandjainak meg-
filmesítését kezdte. Az 
első film A kis angyal 
keresztül-kasul szeret, 
nagy közönségsikerre 
számíthat. A kritika 
már várja a folytatást 
és nem nehéz kitalálni, 
hogy később a Kis csi-
bész és a Kis angyal 
majd össze is akad. S, ha 
mindez nem csak a nyu-
gatnémet publikum tet-
szését nyeri majd el, ha-
nem a határokon túl is 
vonzza a szórakoztató 
ipar termékeire éhes kö-
zönséget, akkor az NSZK 
filmgyártása is eldicse-
kedhet azzal, hogy kon-
kurrencia-képes és a 
„felnőttek" sorába lé-
pett . . . 

sösorban az erotikus le-
hetőségek látványos ki-
aknázására törekedtek. 

A kommersz filmgyár-
tás keretében érdemes 
még egy jelenségre fel-
figyelni. A nyugatnémet 
filmgyártásnak eddig 
nem sikerült olyan mű-
fajt teremtenie, amely-
lyel betörhetne a nem-
zetközi filmpiacra. Ed-
digi egyetlen eredmé-
nyes kísérlete ezen a té-
ren a Helga című film 
volt, amely programma-
tikusan a szexuális fel-
világosítást célozta, de 
bővelkedett az ismeret-
terjesztésnek eleve kasz-
szasikert biztosító kép-
sorokban. A Helga so-
ratat' folytatása azonban 
nem sikerült. S most új 
sorozat készítésével kí-
sérleteznek. 

A vidéki német kis-
polgári élet kedélyes, 
derűs vonásainak hang-
súlyozásával, a filiszter 
korlátoltság elnézően 
ironikus ábrázolásával 
próbálnak figurákat és 
ezen alakokra szabott 


